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    1."PJ"  2."Polska Szkoła Dokumentu"  3."Doskonały pomysł"  4."Świat według bestsellera" 
5."Wyjątek od rozsądku"  6."Jak czujesz się z tym?"  7."Nie nadaję się do cyrku"  8."Test
Voight-kampffa"  9."Inaczej niż w raju"  10."Zabrakło prostych słów"    

 

  

Dwóch muzyków Myslovitz plus Tomek Makowiecki równa się nowy, oryginalny polski zespół.
Yes!Yes!Yes!

  

Zespół oryginalny w formie i treści - już opakowanie albumu przykuwa silnie uwagę. Ilustrowana
okładka, zamiast standardowej wkładki kilkanaście ilustrowanych fotek, do tego nalepki z
logotypem grupy. Nietypowo i z pomysłem. Podobnie na płycie - połączenie sił Makowieckiego,
Przemka Myszora i Wojtka Powagi (oraz Marcina Borsa - w roli producenta) zaowocowało
świeżym, rockowym brzmieniem, muzyką, pełną popowych melodii, ale i flirtów z psychodelią i
gitarową alternatywą. Skądś już to znacie? Myslovitz? Podobnych skojarzeń na debiucie
No!No!No! akurat jest jak na lekarstwo. To zupełnie inny zespół, Makowiecki to nie Rojek, a
Myszor i Powaga nie grają na tej płycie żadnych powtórek z rozrywki. "Nie mamy zamiaru się z
nikim ścigać. Postanowiliśmy poszukać gdzie indziej, stworzyć nasz styl, różniący się od tego,
co robimy na co dzień, ale jednocześnie taki, pod którym możemy się podpisać" - mówią w
wywiadzie dla Onetu. Rozwinięcie tych słów znajdziecie pośród dziesięciu kompozycji
zawartych na ich debiutanckim krążku. Wcale nie energiczne, rockowe kawałki grają tu główną
rolę, ale numery poszukujące, pełne przestrzeni, nasycone akustycznymi brzmieniami i
skręcające w rejony post-rocka oraz psychodelii. Intrygujące, jak i warstwa tekstowa - choć
dotykająca miłosnych i życiowych kwestii, to daleka od banału, inspirująca. "Popatrz tam, kąt
widzenia trochę zmień. Zobacz sam - to co środkiem było teraz z boku jest" - śpiewają
No!No!No! w towarzystwie m.in. Pauliny Przybybysz w numerze "Jak czujesz się z tym". Ta
piosenka to nie dość, że jeden z najlepszych utworów na płycie, ale także kwintesencja
twórczości nowego zespołu - polski rock nie musi brzmieć za każdym razem tak samo. I na tej
płycie nie brzmi. ---Bartek Kot, muzyka.onet.pl
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